4. คุณสมบัติผ้ เู ข้ ารั บการคัดสรร (Candidates):
4.1 เป็ นวิศวกรที่ มีประสบการณ์ และ ประกอบวิชาชีพเกีย่ วข้องก ับไอซีที หรื อการ
ประยุกต์ใช้งานไอซีที (ผูส้ มัครเป็ นวิศวกร สาขาวิชาใดๆก็ได้)
หรื อเป็ นนักคอมพิวเตอร์ยอดเยีย่ ม ในสาขาการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เกีย่ วข้อง
4.3 เป็ นสมาชิ กสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สามารถ
สมัครเป็ นสมาชิกได้ในวันที่ยนื่ ใบสมัคร)

5. ประธานคณะกรรมการคัดสรรวิศวกรยอดเยีย่ มประเทศไทย:
คุณศิริโชติ สิงห์ษา: ภาคีวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิว เตอร์ วสท
2539 บริ หารธุรกิจมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
2530 วิศวกรรมไฟฟ้ า จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปั จจุบนั รองประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั เอบีบี จาก ัด

ใบตอบรับการลงทะเบียน แสดงเจตน์ จานงสมัครเป็ นนักคอมพิวเตอร์ ยอดเยี่ยม
(ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2558):
ชื่อ/ สกุลผู้สมัคร:
รหัสสมาชิก วสท. (ถ้ ามี):
สาหรั บผู้ที่ไม่ ใช่ วิศวกร และ/ หรือยังไม่ ได้เป็ นสมาชิก วสท. จะต้องสมัครเป็ นสมาชิก วสท. ที่
ชั้นห้ า อาคารสานักงานใหญ่ วสท. และจะได้ รับสิทธิประโยชน์ ต่างๆจากสาขาคอมพิวเตอร์
วสท. ทันที
ชื่อหน่ วยงานสั งกัด:
โทรศัพท์ :
มือถือ:
โทรสาร:
E- mail:
ลงนาม:
วันที่:

แบบเชิญชวนสมัครเข้ าเป็ นนักคอมพิวเตอร์ ยอดเยี่ยม แห่ งชาติ

ครั้งที่3
จัดโดย: คณะกรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.
ชั้นสี่ อาคาร วสท. ซอยวัดเทพลีลา โทรศัพท์: (02) 319- 2708-9 โทรสาร: (02) 319- 2710-1

1. ที่มาที่ไปและวัตถุประสงค์การคัดเลือกนักคอมพิวเตอร์ ยอดเยี่ยมแห่งชาติ: ด้วย ประเทศไทยวันนี้
มีวิศวกรสาขาต่างๆ ปฏิบตั ิภารกิจโดยรวมกว่า 450,000 คน ซึ่งในปัจจุบนั จะมีวิศวกรจานวนมาก ที่
ปฏิบตั ิภารกิจเกีย่ วข้องก ับวิชาชีพเทคโนโลยี หรื อวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรื อต้องประยุกต์ใช้งาน
ไอซีที ในวิชาชีพดังกล่าว จนปรากฏผลงานยอดเยีย่ มให้เห็นในองค์กรต่างๆทัว่ ประเทศไทย
คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.- สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้กอ่ ตั้งมานานกว่า 70 ปี มีภารกิจหลักในการส่งเสริ ม และพัฒนา
วิศวกรไทยเข้าสู่ความเป็ นมืออาชีพ ปัจจุบนั วสท. มีสมาชิกวิศวกรกว่าสามหมื่นคน เห็นสมควร
ดาเนินกิจกรรมให้การรับรองคุณสมบัติวิศวกรคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย (Recognition) โดย
กาหนดให้มีการคัดสรรวิศวกรที่มีผลงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยอดเยีย่ ม อุทิศตัวเพื่อสังคม และ
มีความซื่อสัตย์สุจริ ตในวิชาชีพ ทั้งนี้ เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มและรับรองความเป็ นวิศวกรมืออาชีพ
(Recognized) ของสมาชิก วสท. กิจกรรมการคัดเลือกนักคอมพิวเตอร์ยอดเยีย่ มแห่ งชาติครั้งที่3
ประจาปี 2558 นี้ วสท. เปิ ดรับผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจากวิศวกร สาขาต่างๆ , นักคอมพิวเตอร์
ตลอดจนผูเ้ ชี่ยวชาญสารสนเทศของประเทศไทย โดย วสท. ได้พิจารณาเพิ่มรางวัลสาขานัก
คอมพิวเตอร์ที่เกีย่ วข้องกบั งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในทุกแขนงด้วย ในปี นี้ วสท. ได้
พิจารณารางวัลวิศวกรและนักคอมพิวเตอร์ยอดเยีย่ มสาขาต่างๆดังนี้

 ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting)
 ด้านกระบวนการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer Process)
 ด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล (Information Systems and Database)
 ด้านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networks)

สาหรับวิศวกร หรื อนักคอมพิวเตอร์ ทีม่ ีความประสงค์จะกรอกแบบประวัติ โดยยังไม่ได้เป็ นสมาชิก
วสท. นั้น สามารถจะสมัครเป็ นภาคีสมาชิกคอมพิวเตอร์ หรือสมทบสมาชิก คอมพิวเตอร์ วสท. ได้
ในวันที่ยนื่ ใบสมัครเบือ้ งต้นฉบับนี้ ซึ่งสามารถทาสาเนาได้ตามต้องการ
2. เกณฑ์พิจารณาทีใ่ ช้ ในการคัดสรรวิศวกรและนักคอมพิวเตอร์ ยอดยีย่ ม (Selection Criteria): ใช้
วิธีถ่วงน้ าหนัก จากมากไปหาน้อย ดังนี้:
(ก) ผลงานดีเด่น (75%):ได้แก่: ด้านวิชาชีพวิศวกรรม (วิทยากร บรรยาย) หรื อเขียนบทความ หรือ
หนังสือที่เกีย่ วข้องกบั ไอซีที หรื อการประยุกต์งานไอซีท,ี และด้านสิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านวิศวกรรม
ที่เกีย่ วข้องกบั ไอซีที หรือการประยุกต์งานไอซีที
(ข) การอุทิศตนเพื่อสังคม (10%)
(ค) การเป็ นสมาชิกสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม หรื อสมาคมนักคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ใช่สมาคมผูค้ า้
 ด้านการบูรณาการระบบ (System Integrator )
(15%): โดยระบุชื่อสมาคม, ปี ที่เป็ นสมาชิก และสถานภาพ เช่น: เป็ นสมาชิกสามัญ หรื อกรรมการฯ
(ง) ผูผ้ า่ นการพิจารณาเบื้องต้น จะได้รับการสัมภาษณ์รายละเอียดเพิ่มเติม จาก คณะกรรมการคัดสรร
 ด้านการสื่ อสารข้อมูล และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communications & Computer
วิศวกรคอมพิวเตอร์ยอดเยีย่ ม วสท.
Networks)
3. ระยะเวลาแสดงเจตน์ จานงสมัครเป็ นนักคอมพิวเตอร์ ยอดเยี่ยม (Period): ภายในวันที่ 30

 ด้านการบริ หารจัดการโครงการไอซีที (ICT Project Management)
 ด้านความมัน่ คงปลอดภัยคอมพิว เตอร์ (Computer Security)
 ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 ด้านระบบเทคโนโลยีโมไบล์ (Mobile Technology Systems)

สิงหาคม 2558 การยื่นใบสมัครพร้ อมเอกสารแสดงผลงานที่เกีย่ วข้อง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
ที่ email: sangdaw.eit@gmail.com หรื อ คุณศิริโชติ สิงห์ษา มือถือ: 081- 870- 5004 หรื อคุณแสง
ดาว การะภักดี โทรศัพท์: (02) 319- 2708-9 โทรสาร: (02) 319- 2710-1, หรื อคุณมาลี ด่านสิริ
สันติ มือถือ: 081- 804- 3411, หรื อคุณสุนาน ทิสยากร มือถือ: 081-488- 5416

